
  : مشورة ويل األمر لعلماء الطب واجليولوجيا ملاذا ال تصرف إىل علماء الشريعة ؟ السائل

وحطه مثال يف  أكثر الدواء باللغة اإلجنليزية,وتعرف أن  ,حبوب لالستعمال األطباءيا أخي لو يعطوننا : الشيخ

 األطباء؛ فمثال إذا قدرنا إالذه األمور ه من يعرف ,بوباحلوإذا أتيته بكرة ما عرفت  ,الثالجة مع حبوب أخرى

أو يف هذه األدوية ؟ يا فالن ويش تقولون  :علماء الشرع يقول ويأيت إىلدولة تريد أن تورد علينا أدوية أن فيه 

  .ذهب إىل علماء الطب ي

األحكام الشرعية مثال هل جيوز أن تكون املرأة طبيبة للرجال أو  يف مسألة؛ لكن بالزمما هو أبدا ال ال،  ...

  ما هي طبية . ,هذه مسألة شرعية للنساءالرجل طبيب 

... م,أولياء األمور فيما يتعلق بشؤوأما أنا إن كان من العلماء فأنا ما يل دخل يف الطب ال,  م واختصاصا

  أبدا .

  ستشارة أو االستشارة على االستخارة ؟ وهنا االستخارة هل تقدم على اال: الشيخ

  فيها خالف، االستخارة؛ : الطالب

ا, ر أحدستخارة امليل إىل شيء ما ال تستشوإذا رأيت بعد اال ,استخر اهللا :فيها قوالن، بعضهم يقول: الشيخ

إذا  :ولر أحد؛ ومنهم من يق, ال تستشفال تسأل أحدا ,اهللا هلذا الشيء ألنك فوضت األمر إىل اهللا, وهداك

ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره اهللا  ,رومل يتبني لك األمر فحينئذ استش استخرت اهللا

  لك؛

إذا هم اإلنسان  ,االستخارة اليت أمر ا الرسول عليه الصالة والسالمبما فيها استخارة، أنا قصدي هذه ال،  ...

  ؛يصلي ركعتنيباألمر وأشكل عليه أن 

قبل أو بعد ؟ أما مثال إذا شاور يف صالة االستخارة هل هي  ...سألة االستخارة مبهي  ما هنا هذه مسألة ...

  توكل على اهللا .فهنا إذا عزم االستخارة  صلىأمر من األمور وال 

  : هل يشرتط يف املستشار أن يكون عادال, السائل

أن يكون عدال ؟ ما أظن أحدا يستشري من ليس  ويش تقولون يف هذا السؤال ؟ هل يشرتط يف املستشار: الشيخ

  ال يستشري ألنه خيشى منه . ,ألنه غري أمني ,بعادل

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

يوم القيمة ثم  بما غل ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت



توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم 

  وبئس المصير )) .

أظن انتهينا إن ينصركم اهللا فال غالب لكم ))  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  .مما سبق ؟ طيب

وجواب الشرط فيها مجلة امسية  إن ينصركم ))، (( :، فعل الشرط فيها مضارع جمزوملة مجلة شرطيةهذه اجلم

يا أخي  فال غالب لكم )) ((نفي؛ مصدرة بال أو بالنفي ؟  ؛ ملاذا اقرتنت الفاء فيها ؟بالمصدرة ، مصدرة ؟ 

هل إذا كانت صدرا جلواب الشرط يقرتن  وال النافية؛ النافية ؟ بال بأيش ةصدر م فال غالب لكم )) ((؟  وين لن

  اجلواب بالفاء جوازا أو وجوبا ؟ وجوبا؛ هل عندك من دليل من كالم العلماء ؟ فما هو البيت ؟

  مجلة امسية؛ فهمت ؟ ال غالب لكم )) (( :الواقع أن ... , وين ال ؟ومبا وقد وبلن و بالتنفيس

ضا اجلملة هذه مجلة شرطية فعل الشرط فيها فعل أي وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) ((

  وجوبا، : الطالبوجواب الشرط فيها مجلة استفهامية مرتبطة بالفاء؛ وجوبا أو جوازا ؟  ,مضارع

  صح؟ طيب . ,؟ ألن اجلملة امسية وإن يخذلكم فمن ذا الذي )) (( :؟ اآلية ملاذا: الشيخ

من وذا والذي؛ فهل ذا اليت بعد من اسم املوصول أو ملغاة  :فيها فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) ((وقوله: 

  ؟ 

  ملغاة؛ : الطالب

اسم موصول؛ وذا اليت بعد من تكون امسا موصوال بشرط أن ال يأيت بعدها اسم  املاذا ؟ ألنه أتى بعده: الشيخ

ن تكون ملغاة ال يتعني أ :عني أن تكون ملغاة؛ وقال بعض النحويني, فإن أتى بعدها اسم املوصل تموصول

الذي ينصركم من بعده؛ هذا ما الذي ن يقال: فمن ين توكيدا السم املوصول األول، كأويكون اسم املوصول الثا

فقد سبق الكالم على مثلها  وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((يتعلق باآلية من حيث اإلعراب؛ أما قوله تعاىل: 

.  

يعين إذا قدر اهللا نصركم فإنه لن يغلبكم  ينصركم اهللا فال غالب له ))إن  ((يقول اهللا عزوجل يف هذه اآلية: 

 فال غالب لكم )) ((إن يقدر اهللا نصركم ألنه لو كان املراد النصر بالفعل مل يكن لقوله:  :أحد؛ وإمنا قلت

ري قول إن يقدر نصركم؛ وهذا نظ :أيإن ينصركم ))  (( :ألن النصر قد حصل؛ وعلى هذا فيكون املعىن ,فائدة

 أن ما أصابك :فهذا قال بعض العلماء ) واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك (النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ولكن  لم يكن ليخطئك ) (فال يستقيم قوله:  ,ألن ما أصابك بالفعل قد حصل ,أي ما قدر أن يصيبك



ألمر ال ميكن أن يقع على خالف أن ا :يعين ,أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ,الصحيح أن احلديث على ظاهره

  ما أصابك مل يكن ليخطئك أبدا فال حاجة إىل الندم؛ فالواقع، أن األمر ال ميكن أن يقع على خالف الواقع، 

النافية للجنس نص يف العموم؛ ألن وال هذه نافية للجنس، و  إن ينصركم اهللا فال غالب لكم )) ((يقول: هنا 

وقد يكون للعموم ظاهرا؛ والفرق بني النص والظاهر أن النص ال حيتمل  ,النفي قد يكون عام للعموم نصا

والظاهر حيتمل أن يكون عاما أريد به اخلصوص؛ قال أهل العلم يف النحو: وال النافية نص يف  ,التخصيص

رجل؛ كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا يف العموم، كما لو قلت: ما يف الدار من   ,العموم

هذه عامة يعين ال أحد  فال غالب لكم )) ((هذه نص يف العموم كقولك: ال رجل يف الدار؛ احلاصل قوله: 

  يغلبكم مهما كانت قوم ومهما كان عددهم؛ وإمنا قال اهللا ذلك من أجل أن نعلق النصر باهللا عزوجل ال بغريه.

ينصركم  (( :ما معىن خيذلكم ؟ مقابل :لكمخيذفمن ذا الذي ينصركم من بعده )) يخذلكم  وإن ((مث قال: 

أن الكلمة قد يظهر معناها  ,وهذه من القواعد اليت تفيد يف تفسري القرآن ,مقابل النصر؛ اخلذالن ضد النصر ))

مبا قرن معها من الضد، الكلمة قد يتبني معناها مبا قرن معها من الضد؛ لو قال لك قائل: ما معىن قوله تعاىل: 

؛ هل راجعت القاموس ؟ ال، من أين عرفت أا ؟ فرادى ما معىن ثبات ثبات أو انفروا جميعا ))فانفروا  ((

  أو انفروا جميعا )) . ((فرادا ؟ لقوله قابلها بقوله: 

وميكن فمن ذا الذي ينصركم من بعده ))  (( :إن يقدر لكم اخلذالن وهو عدم النصر :أي إن يخذلكم )) ((

استفهام مبعىن النفي؛  :من فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) ((خلذالن بقوله: أيضا أن نستدل على معىن ا

يعين كأن اهللا يقول: نتحداكم إذا  ,ولكنه جاء ـ أعين النفي ـ جاء بصيغة االستفهام ألنه مشرب مبعىن التحدي

كم واهللا تعاىل على أن تنصر  ,حىت لو اجتمعت قوى األرض كلها خذالنكم أن ينصركم أحدكم من بعدهأراد اهللا 

  اجلواب ؟ ال أحد. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده )) (( :مل ينصركم فإنه ال ميكن أن تنتصروا

 يتوكل ))؛ (( :جار وجمرور مقدم على عامله وهو )) على اهللا (( :على هنا وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((

إا زائدة لتحسني  :على اهللا ال غريه فليتوكل؛ والفاء هنا قال النحويون :أي ,وتقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

تغين عنه؛ وهلذا لو قيل: وعلى اهللا  وعلى اهللا )) ((ألن الواو يف قوله:  عاطفة,كون , وال ميكن أن تاللفظ

 لى اهللاووجه كوا لتحسني اللفظ ظاهر؛ ألن اللفظ لو قلت: وع ,ليتوكل؛ صح؛ فهي زائدة لتحسني اللفظ

أي فليعتمد؛  فليتوكل )) ((ك البالغة؛ فإذا قلت: فليتوكل صار هذا أبلغ؛ وقوله: ليتوكل املؤمنون؛ مل يكن يف ذا

ولكن التوكل على اهللا عزوجل ليس كالتوكل على اآلدمي؛ التوكل على اهللا فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض 

 ,وكله فيهفيما فإنه الشك يعتمد عليه  ,لى شخص وكيل لهخبالف ما إذا توكل اإلنسان ع ,واعتماد تام على اهللا



ومنيبا إىل اهللا وخاضع له عزوجل؛ فالتوكل على اهللا عبادة؛ وهلذا  ,من قلبه أنه مفوض تفويضا تاما جيدلكن ال 

؟ املؤمنون به؛ واإلميان باهللا إذا أطلق  ملؤمنون مبن)) ا فليتوكل المؤمنون (( :يعين وحده وعلى اهللا )) ((قال: 

اإليمان  (مشل مجيع ما جيب اإلميان به من األركان الستة اليت بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله جلربيل: 

  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره ) .

  )). إن ينصركم اهللا فال غالب لكم ((هللا عزوجل؛ لقوله: يف هذه اآلية من الفوائد: بيان كمال قدرة ا

 إن ينصركم اهللا فال غالب لكم )) ((ومن فوائدها: وجوب تعلق القلب باهللا وحده يف طلب االنتصار؛ لقوله: 

  إذا ممن يطلب النصر بناء على هذه القاعدة ؟ من اهللا عزوجل .

وإن يخذلكم فمن ذا الذي  ((أحد فال ناصر له؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا إذا قدر خذالن 

  ينصركم من بعده )) .

 ومن فوائدها: أنه إذا آمن اإلنسان ذا فإنه البد أن يفعل أسباب النصر، األسباب اليت يكون ا النصر؛ صح ؟

اليت رتب اهللا عليها فهل تأيت بأسباب النصر  ,ال ينصرك أحد, وأن اهللا إذا خذلك إذا آمنت أن النصر بيد اهللا

  :؟ أسباب النصر متعددة وهي مخسة ؟ نعم الشك؛ فما هي أسباب النصر النصر أو ال

(( وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األول: اإلخالص هللا عزوجل؛ لقوله تعاىل: 

هم وليبدلنهم من بعد خوفهم األرض كما استخلفن الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ل

  اإلخالص هللا يف العبادة. أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ))

ولنصر اهللا من ينصره إن  ((الثانية: إقام  الصالة؛ إيتاء الزكاة، األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال اهللا تعاىل: 

الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  هم في األرض أقاموا الصالة وآتوااهللا لقوي عزيز الذين إن مكنا

  هذه ما تذكر لكن األربعة هذه أسباب أضفها إىل األول تكون مخسة؛  وهللا عاقبة األمور ))

إذا كان اهللا قويا عزيزا فكل من ألنه يتبني لك أن هذا النصر حمقق  إن اهللا لقوي عزيز )) ((وتأمل قوله تعاىل: 

الظاهرة املادية مهما  يتبني لك أن القوى وهللا عاقبة األمور )) ((أمامه ضعيف ذليل، مث تأمل مرة أخرى قوله: 

وهلذا  والعاقبة للمتقين ))؛ (( :؟ بيد اهللا عزوجل، هو الذي جيعل العاقبة ملن شاء عظمت فإن عاقبتها بيد من

سبحان اهللا إذا أقمنا الصالة وآتينا الزكاة وأمرنا باملعروف وينا عن املنكر نغلب أمريكا  :قال بعض السفهاء قال

ما هي ال لروسيا وال ألمريكا  وهللا عاقبة األمور )) (( :؟ هللا وللمتقني نعم يا سفيه، العاقبة ملن :وروسيا ؟ نقول

تعرف هذا من الناحية التارخيية فانظر ماذا جرى  وال لفرنسا، هللا وحده عاقبة األمور؛ وإذا أردت أن لرتاكالنوال 

، دولة الروم ودولة الفرس، ودولة اأسقطت الدول الكربى العظمى يف عهدهعهدها, ألمة اإلسالمية يف أوهلا ل



زلزلة واحدة هذا من ناحية الواقعية؛ من الناحية الواقعية  ,ملكوا مشارق األرض واملغاربو هروا , وظالقبط يف مصر

وال يستطيع أحد أن مينع هذه الزلزلة؛ أظن قبل سنتني  ,تدمر كل شيء، تدمر كل شيء من رب العرشبلحظات 

؟ بأمر اهللا  ذابت على الناس وأحرقتهم؛ بأمر من ,الصم البكم اجلبال تابصارت هناك زلزال وبراكني تفجرت ذ

مر املادي وال ينظر إىل األمامه إن من ضعف اإلميان أن ينظر اإلنسان إىل األمر الذي أ :عزوجل؛ فلهذا نقول

وحنن إذا سلكنا أسباب  ,إن ينصركم وإن خيذلكم البد أن نسلك أسباب النصر :قدرة اهللا عزوجل وقوته؛ إذا

  النصر بإميان ويقني حتقق لنا .

فمن ذا الذي  إن يخذلكم ((ير من فعل أسباب اخلذالن؛ لقوله: ن فوائد هذه اآلية الكرمية: التحذير، التحذوم

دم ألن هذا من أسباب اخلذالن؛ ذالن تويل الكفار ومناصرم ومعاضومن أسباب اخل؛ ينصركم من بعده ))

  إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) . ((؟ على اهللا عزوجل ألن اهللا قال:  اعتمد على من

 وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون ))؛ ((قوله:  من فوائد اآلية: وجوب التوكل على اهللا وحده؛ من أين يؤخذ ؟ من

إفراده بالتوكل يؤخذ من تقدمي املعمول على عامله ألن تقدمي ما حقه التأخري ـ انتبهوا هلذه القاعدة ـ تقدمي ما حقه 

يعين  هللا ملك السموات واألرض )) ((واخلرب لو قلت:  حلصر؛ هذه قاعدة حىت بني املبتدأ؟ يفيد ا التأخري أيش

  غريه .ال ل

فدل ذلك  ,من فوائد اآلية الكرمية: أن التوكل من مقتضيات اإلميان؛ ألنه علق احلكم على وصف وهو اإلميان

  وكلما ضعف اإلميان ضعف التوكل على اهللا . ,على أنه كلما قوي اإلميان قوي التوكل على اهللا

  األسباب ؟ فعلفإن قال قائل: هل التوكل على اهللا أو إفراد اهللا بالتوكل ينايف 

إذا توكلت على اهللا فمن مقتضيات التوكل عليه  باب من التوكل على اهللا؛ ألنك أنتاجلواب: ال؛ بل فعل األس

  مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به .

؟  برد؟  قال قائل: أنا سوف أنام يف الشتاء حتت النجوم وعلى الثلج وليس حتيت فراش وال فوقي غطاء؛ أليش فلو

  هل هذا صحيح ؟ أبدا هذا ليس بصحيح . ؛متوكل على اهللاأنا  :قال

؟ نقول هذا غري صحيح، اللهم إال أن يقع ذلك عن سبيل  نعم ,لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكال على اهللا

دينه ويكون هذا الذي حصل منه  ةنصر , ينصر اهللا هذا الفاعل لالتحدي ممكن هذا أن يكون آية من آيات اهللا

  كون كرامة؛ النار ييف  هلو دخ

وهلذا ذكر أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا ملا ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره يف مسائل من أصول الدين، قال 

له رئيس البطائحية: أنا أصوب منك ألين أستطيع أن أدخل يف النار وال يصيبين منها شيء؛ فهل تستطيع أن 



قول شيخ اإلسالم قال: نعم أنا أستطيع بشرط أن أنزل وإياك يف هذا النهر ؟ ي تدخل يف النار وال يصيبك بشيء

 على وه, ويريد أن ميضاد للنار؟ ألن الرجل قد طال جسمه بشيء ي ونتغسل متاما مث ندخل النار؛ ملاذا قال هذا

ة ـ وهللا بن تيميأنا دخلت النار وجنوت منها وهذا الرجل عجز؛ لكن ايدخل النار يقول: شوفوا ابن تيمية, الناس 

بشرط بعد أن نغتسل ذا لكن مانع ندخل النار مجيعا  هما في :قال ,كاء وفطنة وفراسةاحلمد ـ قد أعطاه اهللا ذ 

إن فعل األسباب ال ينايف التوكل؛ وهلذا  :؛ على كل حال أقولهما في :؟ ازم الرجل قال املاء؛ وماذا حصل

توقى املتوكلني أليس كذلك ؟ ومع ذلك  مد صلى اهللا عليه وسلم سيدنعلم علم اليقني أن نبينا حم :شواهد أوال

يف الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى أليس كذلك ؟ ويشرب لدفع الظمأ؛  ,ويأكل لدفع اجلوع ,ويتوقى الربد ,احلر

 دينة ماذا فعل ؟ حفرامل؟ درعني؛ يف غزوة اخلندق ملا أحاط األحزاب ب به السهام؛ ويف غزوة أحد لبس كم

كن وإذا ما مي ونجييئ اونجييئ إذا كان ميكنو توكل على اهللا , ومل يقل اخلندق مبشورة سلمان الفارسي رضي اهللا عنه

ولكن  ,فعل السبب؛ والوقائع على هذا كثرية تدل على أن فعل األسباب ال ينايف التوكلال, ، ونجييئ الون جييئ

با شرعية أو كونية ال أسبابا ومهية؛ أسبابا شرعية يعين وهي أن تكون األسباب أسبا ,جيب أن نالحظ شرطا مهما

ا ثبت بالتجارب مل يدل عليه أسبابا كونية أي ثبت بالتجارب أا سبب؛ ألن م بالشرع أا سبب؛ أوثبت 

, ؛ لكن دلت عليه التجربة وهذا سبب كوين؛ أما السبب الومهي كتعليق التمائم غري الشرعية وما أشبه ذلكالشرع

الثالث ما هو ؟ األسباب الومهية، أسباب  فهذا ال جيوز االعتماد عليه؛ فاألسباب ؟ يومهأيضا سبب التطري 

شرعية وأسباب كونية وأسباب ومهية؛ إذا فعل األسباب ال ينايف التوكل بل هو من متام التوكل؛ واضح يا مجاعة ؟ 

.  

ذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ فإذا قال قائل: األسباب الشرعية ال تنايف التوكل الشك فيه؛ وهل

من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من اهللا حافظ وال يقربه الشيطان حتى  (باملعوذات وكان يقول: 

  وما يدريك أنها رقية ) . ) ( إنها رقية (سباب الشرعية؛ وقال عن الفاحتة: األوهذه من  يصبح )

 ((أوال القراءات: يقول:  لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ))وما كان  ((مث قال اهللا عزوجل: 

يف: قراءتني الما الفرق بني  ))؛ غلأن يُ  ((فيها قراءة:  غل ))أن يَ  (( ))؛ لنبيء ((فيها قراءة:  وما كان لنبي ))

على وزن فعيل من النبأ، على وزن فعيل من النبأ باهلمزة؛  فهي )) نبيءل (( :؟ أما )) نبيءل (( ونبي )) ل ((

، فعيل مبعىن عىن فاعل ألنه منبئفعيل مب فالنيبء؟ يشملهما؛  وهل هو مبعىن فاعل أو مبعىن مفعول أو مبعنامها مجيعا

سهل وأن قيل إنه م ,بالياء )) لنبي (( :مفعول ألنه منبأ؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم منبئ منبأ؛ على قراءة

؛ وعلى هذا فيكون لنيب أصله بوة وهي االرتفاعأصله لنيبء فسهلت اهلمزة إىل ياء؛ وقيل: بل هو مشتق من النَ 



؟ يقول: , أن جتعل الواو ياء؛ لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء؛ فما هو امليزان أو ما هي القاعدة يف هذالنبيو

فقد اجتمعت  أي إذا قلنا: لنبيو ,ياء واوالسكون قلبت الا بإذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة وسبقت إحدامه

نقول على هذه القراءة وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء فصار لنيب؛ هل ميكن أن  ,الواو والياء يف كلمة

احتملت كن بناء ؟ على ما سبق من أن الكلمة يف القرآن إذا الوجهني: من النبأ ومن النبوة ؟ مينه مشتق من إ

  .ةمعنيني ال يتنافيان حتمل عليهما مجيعا؛ ألن معاين القرآن واسع

 غل ))أن يُ  ((مبنية للفاعل؛  غل ))أن يَ  (( :والفرق بينهما ظاهر )) غلأن يُ  ((ففيها قراءة:  أن يغل )) (( :أما

فاملعىن أن اهللا نفى أن النيب يغل؛ وغلول النيب حيتمل معنيني: غلول  غل ))أن يَ  (( :مبنية للمفعول؛ أما على وجه

ومل يعلم أنه  ,املال وغلول العلم؛ فغلول العلم كتمه؛ وغلول املال إخفائه وأخذه؛ وكل هذا منتف عن النيب شرعا

ميكن أن يسرق من مال  واقع قدرا؛ وال ميكن أن يقع قدرا مبا نعلم؛ فالنيب ال ميكن أن يكتم ما أنزل اهللا إليه وال

؟ قد يغل،  يعين فما كان لنيب أن يغل شرعا؛ وقدرا ,فمعناه أن النيب يغله غريه غل ))أن يُ  (( :املسلمني؛ أما على

  كما وقع هذا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم .  ,قدرا قد يغل

ومن  ((يف أول التفسري، يف اإلعراب: يف اإلعراب ما زلنا  ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة )) ((مث قال اهللا: 

جواب الشرط يكون و ملاذا صارت مكسورة  )) يأت بما غل (( :اإلشكال يف يغلل يأت بما غل يوم القيمة ))

ل قباليت يعين تبقى الكسرة  ...؛ ت: يأيتللو ق ,ورة من قبل حىت لو كانت الياء موجودةالتاء مكس ...جمزومة ؟ 

على هذه احلال، جواب الشرط جمزوم حبذف الياء والكسرة قبلها  احملذوفة؛ إذا يأت جمزومةالياء دليال على الياء 

  عليها. بناء

 ,فعل غلال؟ متعلقة بأيش ؟ ب مفعول غلمفعول فيه,  يوم القيمة )) ؟ ((إعراب  بما غل يوم القيمة )) (( 

يوم القيامة ما فيه األخري، األخري ألن  أيهما أصوب يا مجاعة ؟متعلقة بيأت ؟  يأت مبا غل يوم القيمة ؟ :يعين

  غلول.

  الظاهر أنه ما فيه إشكال يف النحو . ثم توفى كل نفس بما كسبت )) ((أما قوله: 

يف القرآن فإن معناها النفي احملقق؛ مثل  ))ما كان ((  :إذا جاءت ما كان لنبي أن يغل )) ((قال اهللا عزوجل: 

ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما  ((مثل قوله تعاىل:  ليعذبهم وأنت فيهم ))،وما كان اهللا  ((قوله تعاىل: 

ن هذا منتف قطعا وال , يعين أوالشواهد يف هذا كثرية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )) (( ,أنتم عليه ))

اء عليهم السالم ال إن األنبي :على هذه القراءة يعين أن اهللا يقول ما كان لنبي أن يغل )) ((ميكن أن يكون؛ 

ألن نيب نكرة يف سياق النفي، والنكرة يف سياق النفي تفيد  ,كل األنبياء ؟ نعم  أن يغل )) ((ميكن أن يغلوا، 



اهللا سبحانه وتعاىل قدر على ألننا ال نعلم أن  ,؟ وقدرا أيضا العموم؛ فاهللا تعاىل ينفي أن يغل النيب شرعا؛ صح

, يعين فإن اهللا تعاىل ينفي شرعا أن يغل النيب غل ))أن يُ  ((؛ أما على قراءة: عيدل أن يغل بنفسه وهذا بغلو نيب ال

وإذا كان للمسلمني مجيعا فإنه  ,ما كان شرعا أن يغل النيب؛ ألن النيب إذا كسب املال فإن ماله للمسلمني مجيعا

ألنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا جبميع املسلمني، يتعلق جبميع املسلمني؛  ,ال جيوز ألحد أن يغل منه شيئا

  السيما املشرتكون يف هذه الغنيمة،  ,املال هذا للمسلمني مجيعا فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت مجيع املسلمني

ومل يقل: من يغلل من هنا عموم؛  من يغلل )) (( من يغلل يأت بما غل يوم القيمة )) ((مث يقول اهللا عزوجل: 

ه يأيت ب يأت بما غل يوم القيمة)) (( :يعين من أتباع األنبياء من يغلل )) ((األنبياء؛ لو فرض أن يغل؛ قال: 

واليوم  ((يوم القيمة حامال له أمام الناس يف هذا املوقف العظيم الذي تشهده اخلالئق كلها، كما قال تعاىل: 

العقاب بهل يأيت بنفس الذي غل ؟ أو يأيت  يأت بما غل يوم القيمة)) ((وقوله:  الموعود وشاهد ومشهود ))

؛ أي تيعر؛ بعري هلا رغاءإن ظاهر اآلية يدل على أنه يأيت بنفس الذي غل، إن كانت شاة  :املرتب عليه ؟ نقول

؟ ال، يأيت ا  شيء يغله يأيت به يوم القيمة؛ لو غل ثيابا ؟ أتى ا يوم القيمة؛ لكن هل يأيت ا مكتسيا ا

هل يأيت به يوم القيمة راكبا عليه ؟ ال، اجلمل راكب ـ والعياذ باهللا ـ فركبه ه غل حامال هلا وهو عاري؛ البعري الذي

  .يأيت به حامال له تعذيبا له 

وال يطلبوا النصر إال من عنده، من عنده؛ وفيها  ,قلوم باهللا ويعتمدوا عليه واأن يعلق: الغرض منه الشيخ ...

م على أعدائهم ألإذا كان اهللا هو ناصرهم فإن أعدائهم مهما كثروا لن يغلبهم. مأيضا تقوية قلو   

  الالم لألمر . الالم ؟ فليتوكل )) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ؟ (( ((الالم يف قوله: : طيب, الشيخ

املؤمن هو الذي يتوكل على اهللا؛ ويدل على  عليق التوكل باملؤمنني ؟ ومل يقل: فليتوكل الناس ؟ماذا يفيد ت: الشيخ

  أن التوكل من متام اإلميان وعالمات اإلميان .

   فيها كم قراءة ؟ وما كان لنبي أن يغل )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  ؛ قراءتان: يَِغل ويـَُغلفيها  يغل )) ((و ؛ فيها قراءتان: نيب ونيبء  (( نبي )): الطالب

  أحسنت .: الشيخ

  بالياء مشتق من ؟  نبي )) (( :طيب: الشيخ

  ، : النبوةالطالب

  الرتفاع رتبة النيب؛ وقيل ؟ من النبوة وهي االرتفاع، : الشيخ

   ء,نيب: من الطالب



  فيكون مشتقا من النبأ .: الشيخ

  مبعىن فاعل أو مفعول ؟  نبئ )) ((: الشيخ

  فاعل؛  مبعىن: الطالب

  أي ؟ , مبعىن فاعل: الشيخ

  ينبئ؛ : أنه الطالب

  منبأ .: الطالبعىن أن منبئ؛ ومبعىن مفعول ؟ فهمنا املثنتني ؟ مبعىن فاعل لمبعىن فاعل ومفعول كال ا: الشيخ

  ؟جب شاهد ,إن ربي لسميع الدعاء )) (( :مسيع مبعىن سامع هل تأيت فعيل مبعىن مفعل ؟: الشيخ
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